
 

 

 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen, vanaf 1 juni 2020 en volgens de regels van het 
Kabinet en het RIVM, weer bijeenkomsten worden georganiseerd op De Hoorneboeg.  

Vanwege het Coronavirus is voor een aantal onderdelen afstemming in de organisatie 
van deze bijeenkomsten nodig. Om die reden vragen we je om ons Coronaprotocol (die 
je van ons hebt ontvangen) en het onderstaande goed door te lezen, de verklaring te 
ondertekenen en bij het maken van de reservering aan ons terug te sturen. 

Mocht je vragen hierover hebben, laat het ons weten.  

• Het aantal deelnemers voor mijn bijeenkomst past binnen het maximale aantal 
dat in het ‘coronaprotocol’ is opgenomen, zodat deelnemers altijd 1,5 afstand tot 
elkaar kunnen houden. 
 

• Voorafgaand aan alle bijeenkomst(en) die ik op de Hoorneboeg organiseer en in 
de periode dat de Coronamaatregelen door de overheid zijn afgekondigd, stuur ik 
alle deelnemers van te voren het ‘Coronaprotocol voor deelnemers’ toe en vraag 
hen deze maatregelen door te nemen en ze op te volgen. Hierin zijn ook vragen 
opgenomen over gezondheidsklachten die te maken kunnen hebben met het 
Coronavirus (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 
koorts); met het verzoek thuis te blijven als dit het geval is. 

 

• De vorm en activiteiten die ik organiseer tijdens mijn bijeenkomst op De 
Hoorneboeg passen binnen de landelijke richtlijnen voor deze periode. Dat houdt 
in dat onderdelen als zingen (of je uiten op een manier die eigenlijk op dezelfde 
manier voor verspreiding van het virus kan zorgen) en elkaar aanraken in deze 
periode geen deel uitmaken van mijn programma.  
 

• Ik herinner mijn deelnemers regelmatig aan het houden van de nodig afstand – 
vooral als deze aandacht lijkt te verslappen. De verantwoordelijkheid van de 
handhaving van deze maatregel ligt bij mij als huurder, ook op andere locaties 
waar de deelnemers komen, zoals het restaurant, het veld, de heuvel en tijdens 
wandelingen over De Hoorneboeg. 
 

 

 



• Tijdens de bijeenkomst die ik organiseer respecteer ik de aanwijzingen van het 
team van De Hoorneboeg die te maken hebben met het niet naleven van het 
houden van voldoende afstand en zorg ik ervoor dat de deelnemers aan mijn 
bijeenkomst deze aanwijzingen opvolgen. 
 

• Ik vrijwaar Buitenplaats De Hoorneboeg van alle aanspraken en schade als 
gevolg van het Coronavirus; dat betreft schade die derden ondervinden (mede) 
als gevolg van enig handelen of nalaten van mijzelf, van deelnemers en gasten 
van mijn activiteit, mijn reisgenoten, of derden die zich met mijn 
toestemming/kennisneming op het terrein bevinden. In het geval Buitenplaats De 
Hoorneboeg toch aansprakelijk wordt gesteld en/of een boete wordt opgelegd 
voor de bijeenkomst die ik organiseer dan vergoed ik alle door Buitenplaats De 
Hoorneboeg te maken kosten en de eventuele boete.  
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